
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Danska 

Bekkur/hópur: 8. bekkur 

Kennari: Rannveig A. Hjartardóttir 

Tímabil: 2. september – 10. október 

 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við eða unnið úr þeim. 

 Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu 

niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 

 Tekið þátt í skoðanaskiptum, fært einföld rök fyrir máli sínu og tekið tillit til sjónarmiða 

viðmælanda. 

 Samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra. 

 Skrifað um eða brugðist skilmerkilega við því sem hann hefur hlustað á, séð eða lesið og 

fylgt ákveðnu formi textagerðar þar sem það á við. 

 Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu. 

 Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, t.d. hvað er danska, norska, sænska, færeyska, 

skoska, ameríska. 

 Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær eiga 

við, t.d. nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér til um merkingu orða. 

 Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafningjamati í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt 

sanngjarna endurgjöf. 

 Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna 

að leggja. 

 Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni. 
 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Smil lesbók 

 Smil vinnubók 

 Smil spil og leg 

 Vefur Menntamálastofnunar 

 Gögn frá kennara, málfræðiverkefni, dægurlög o.fl. 

 



Námsmat: 
 Leiðsagnarmat 

 Símat 

 Sjálfsmat 

 Verkefni  

 Vinna í tímum 

 

 

September  

2., 4. og 5.  Smil lesbók bls. 4 - 5 

 Smil verkefnabók bls. 3 - 8 

9., 11. og 12.  Smil lesbók bls. 6 - 7 

 Smil verkefnabók bls. 8 - 13 

 Efni frá kennara 

16., 18. og 19.  Smil lesbók bls. 8 - 9 

 Smil verkefnabók bls. 14 - 17 

 Efni frá kennara 

23. og 25.  Undirbúa Kahoot spurningakeppni fyrir Evrópska tungum.d. 

26.  Evrópski tungumáladagurinn 

Október  

30. sept., 2. og 3. okt.  Smil lesbók bls. 10 - 12 

 Smil verkefnabók bls. 18 - 25 

7. og 9.  Smil lesbók bls. 13 

 Hópavinna 

 Leikþáttur tekinn upp 

10. október - 
viðtalsdagur 

 

14.  Lokið við að taka upp leikþátt 

16. – 17.  Námsferð 

21., 23. og 24.   

28., 30. og 31.   

Nóvember  

4. – 14.  Uppbrotsdagar 

18., 20. og 21.   

 25., 27. og 28.   

Desember  

2., 4. og 5.   

9.   

11.  Uppbrotsdagur – laufabrauð o.fl. 

12.   

16., 18. og 19.   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 



3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

8. – 9.   

 13., 15. og 16.   

20., 22. og 23.   

27., 29. og 30.   

Febrúar  

3., 5. og 6.  Dans 6. 

10., 12. og 13.  Dans 13. 

Vetrarfrí 15. – 18.    

19. – 20.  Dans 20. 

24., 26. og 27.  Dans 27. 

Mars  

2. og 4.   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 


